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Gorazd Podbevšek 

RMG, pravno svetovanje in korporativno upravljanje  

 
VPLIV MANJŠINSKEGA DELEŽA IN NAVZKRIŽNEGA 

ČLANSTVA V ORGANIH ODLOČANJA IN NADZORA                

NA UČINKOVITO KONKURENCO 

 

Pravni položaj in pravice manjšinskega družbenika v različnih 

družbah 
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Vsebina  

 Vpliv različnih lastnosti družbe na pravice družbenikov  

 Pravice družbenikov v d.o.o. 

 Pravice delničarjev 

 Pravice delničarjev v javni delniški družbi 

 Možnosti omejevanja pravic družbenikov 

 Informacijske pravice družbenikov in prepoved usklajenega ravnanja 
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Različne gospodarske družbe 

Družbeniki imajo različen pravni položaj v osebnih 
družbah in kapitalskih družbah.  

 
OSEBNE DRUŽBE: 
DRUŽBA Z NEOMEJENO ODGOVORNOSTJO (d.n.o.) 
KOMANDITNA DRUŽBA (k.d.) 
DVOJNA DRUŽBA 
 

KAPITALSKE DRUŽBE: 
DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (d.o.o.) 
DELNIŠKA DRUŽBA (d.d.) 
KOMANDITNA DELNIŠKA DRUŽBA (k.d.d.) 
SOCIETAS EUROPAEA (SE) 
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Različne članske pravice 

 Premoženjske članske pravice 

Delež dobička in likvidacijske mase 

 Upravljavske članske pravice 

Pravica do (so)odločanja o ključnih zadevah družbe 

 Manjšinske pravice 

 Pravica do obveščenosti  
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Razmerja med družbeniki v d.n.o. 

 enakega obravnavanja družbenikov, 

 dolžnosti skrbnega ravnanja družbenikov, 

 konkurenčne prepovedi, 

 skupno vodenja poslov, 

 medsebojnega nadzorstva, 

 sorazmerne razdelitve dobička in izgube, 

 in razpolaganja z deležem. 
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Pravica do obveščenosti v d.n.o. 

pravico in dolžnost družbenikov, da opravljajo nadzor 
nad poslovanjem d.n.o.  

medsebojno nadzorstvo, ki ga opravlja vsak družbenik 
osebno.  

pravico do obveščanja o poslovanju družbe in pravica 
vpogleda v družbine knjige, listine in dokumentacijo. 

 
Ni mogoče omejiti ali celo izvzeti 
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Razmerja med družbeniki v d.o.o. 

 Nekatera načela enaka kot v d.n.o, ne pa vsa (enaka obravnava 
družbenikov), druga ne (dolžnost skrbnega ravnanja 
družbenikov), 

 konkurenčna prepoved  

(omilitev v dp?, sankcije?), 

 Pristojnosti skupščine  

(da skupščina lahko navodilo direktorju?) 

 Manjšinske pravice družbenikov v d.o.o. 
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Pravica do obveščenosti v d.o.o. 

Poslovodja mora družbenika na njegovo zahtevo nemudoma 
obvestiti o zadevah družbe ter mu dovoliti vpogled v knjige in 
spise. 

   
Poslovodja sme zavrniti zahtevo, če je verjetno, da bi jih družbenik 

uporabil za namen, ki je v nasprotju z interesi družbe, in bi s tem 
družbi ali z njo povezani družbi prizadel občutno škodo.  

 
O odklonitvi zahteve dokončno odločajo družbeniki. 

 
sodna odločba o pravici do informacije in vpogleda (sodna praksa) 

 
Je konkurenčno razmerje razlog za zavrnitev?  
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Razmerja med delničarji v d.d. 

 Konkurenčna prepoved ? 

 

 Pristojnosti skupščine  

(da skupščina lahko navodilo upravi?) 

 Manjšinske pravice delničarjev  d.d. 
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Pravica do obveščenosti delničarjev 

Obveščanje na skupščini 
 
Obveščanje izven skupščine 
 
Zahteva ostalih delničarjev in enakopravnost delničarjev v praksi 
 
Kdaj lahko poslovodstvo zavrne zahtevo na skupščini?  
  
- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali 

povezani družbi povzročilo škodo; 
  - o metodah bilanciranja in ocenjevanja,   
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili 

kršeni dobri poslovni običaji, ali 
  - če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj 

sedem dni pred zasedanjem skupščine. 
 

Sodna zahteva delničarja 
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Pravica do obveščenosti delničarjev v javni 
d.d. 

Javna razkritja  
 
Obveščanje na skupščini 
 
Obveščanje izven skupščine? 
 


